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Hudøy-turen oppsummert
• En årlig drømmetur for 2-7 klasse ved Refstad skole. I år for 20. 

gang!
–Stiftelsen "Aldri et år uten..." arrangerer tur i juni hvert år 
–Turen varer fem dager til ende!
–Turen er 100% foreldredrevet og basert på frivillig innsats

• Formålet med turen er å skape gode opplevelser for barna, bedre 
klassemiljø, skolemiljø og nærmiljø rundt Refstad skole.

–Vennskapsbånd blir knyttet. Barn blir kjent med voksne og 
voksne med voksne.

–Barna får være med på krabbefiske, grillfest, vannkrig, 
sangkonkurranse, fotballturnering, oliade, spel med Den 
grønne mannen og Kaptein Krok, bading,                                                                  
og mye, mye, mer….. 2



Styret i stiftelsen Aldri et år uten… 2018

Arne Jan Flølo

Hudøygeneral 

Lars H. Kvam

Økonomi- og logistikk-sjef

Veilimir Luketic

Transportsjef

Jan Erik Grøna

Informasjonssjef

Berit M. Sjøvik

Matsjef

Charlotte Hvalby

Helse- og sosialsjef

Gøril S. Netteberg

Aktivitetssjef
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Aktivitetsskolen er med

• Astrid Smith Jacobsen

• REA-ansatte

• En ressurs for barna
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Et eventyr uten like!
Deltagelsen har økt for hvert eneste år. I 2017 var vi totalt 
776 deltagere:
• ⅔ barn

• ⅓ voksne

Estimert konsum av 

7,5 tonn mat

Over 1 million i omsetning

Vi vil gjerne sette ny deltager-rekord i 2018 

og vil ha med deg og ditt barn!
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Hva skjer på Hudøy
- organiserte aktiviteter + annet
•Lørdag: Ankomst og installering
•Søndag: Fotballturnering 5.-7. klasse
•Mandag: Oliade og sangkonkurranse
•Tirsdag: Fotball/volleyball foreldre mot barn og fellesgrilling
•Onsdag: Hjemreise

Innimellom skjer det veldig mye 
annet…
• Besøk av kaptein Krok
• Tur til det hule treet
• Vannkrig
• Baking
• Godterifest
• Krabbefiske, og fri lek…
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Sandefjord

Tjøme

Tønsberg
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Egen båt ut til Hudøy...
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Koloniene (husene) på Hudøy

• Det finnes 11 hus (kolonier) på Hudøy
• Alle har: 

– Utedo
– Spisesal
– Sovesal
– Kjøkken
– Oppholdsrom
– Store uteområder

gjerne med fotball-
bane 

10



Koloniene
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Østråt

Stranna

Lia

Støa

Sletta



Sovesal er kult!
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Ansvar på husene

• Hussjef
• Kjøkkensjef
• Brannsjef
• Aktivitetssjef
• Rengjøringssjef
• Dosjef
• Førstehjelpsansvarlig
• Godnattsjef

Alle voksne bidrar!
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Praktisk info

• Barna er forsikret på turen
NB! Vi har ikke forsikringsavtale for de voksne

• Mobilfri sone for alle barn
– Ønsker du kontakt med barnet ditt, 

ring huset der de bor (nummer på nettsidene)
– Vi ringer om det oppstår problemer

• Allergier og annen viktig info – gi beskjed ved påmelding
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Økonomi- og logistikkgruppa

Lars H. Kvam 
(økonomi- og logistikksjef)

● Ansvarlig for budsjett og økonomi
● Ansvarlig for påmelding
● Ansvarlig for persontransport med busser
● Ansvarlig for t-skjorter

E-post: okonomi@aldrietaruten.org
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Persontransport

• Alle fraktes i busser ned til Tjøme (15 busser i 
2017) og med båt over til øya.

• Dette er en stor logistikkoperasjon!

Oppgi riktig 

informasjon ved 

påmelding!
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Transportgruppa

Velimir Luketic 
(transportsjef)

• Ansvarlig for å 
transportere mat, 
bagasje og utstyr

• Båt, samt traktor og 
ATV på øya

E-post: transport@aldrietaruten.org
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Aktivitetsgruppa
Gøril S. Netteberg 

(Aktivitetssjef)

• Ansvarlig for 

utstyrskasser på husene

• Fellesaktiviteter

   - Oliaden

   - Fotballturnering

   - mm… :-) 
E-post: aktivitet@aldrietaruten.org
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Matgruppa

Berit M. Sjøvik 

(matsjef)

• Ansvarlig for planlegging av 

meny og innkjøp av mat

• 7,5 tonn mat pakket, 

transportert og fordelt

E-post: mat@aldrietaruten.org
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Mat på Hudøy
● Vi har vanlig norsk mat, brødskiver til frokost og varm middag. 

Det blir sikkert noen boller og kaker samt rikelig med frukt og 
grønnsaker.

● Spesielle behov. Vi håndterer

○ Glutenintoleranse/cøliaki

○ Laktoseintoleranse

○ Melkeallergi

○ Halal

○ All innkjøpt mat skal være nøttefri

○ For andre behov må spesialmat ordnes selv

Mer info på aldrietaruten.org, under ”På øya”
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Redaksjon/informasjon

Jan Erik Grøna  
(informasjonssjef)

• Egen redaktør og redaksjon

• Fersk avis til husene hver morgen

• Digital avis på aldrietaruten.org

•         /aldrietaruten

 E-post: redaktor@aldrietaruten.org
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Hudøynytt - avis hver dag!
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Helse og sosial

Charlotte Hvalby 
(helse- og sosialsjef)

• Førstehjelp på øya, m/ 2 leger

• Barn med spesielle behov

• Førstehjelpskurs 14.mai, Sola - kl. 19.00

• Fokus på omsorg som førsteprioritet på 
2.trinn

(blir en del omsorgsplaster første året…)

• Lavterskel for å ringe lege

E-post: helse@aldrietaruten.org
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Helse og sosial

• Førstehjelpskurs 14.mai, Sola - kl. 19.00

–obligatorisk for 

• Fokus på omsorg som førsteprioritet på 
2.trinn

–blir en del omsorgsplaster…
• leger og førstehjelpere er der for små og store 

ting
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En hussjefs erindringer
- fra ?. trinn i 20??



Hudøy - vårt paradis!

Det skjer så mye på Hudøy :)
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Bading selvsagt….
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Baking er gøy...
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Mange ulike aktiviteter...
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Oliaden...
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Spelet.. på brygga
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Den grønne mannen...
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Kaptein Krok og dillene



Hudøy 2018

Lørdag 9. – onsdag 13. juni
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Turen varer i fem dager

● Både barn og (særlig) voksne må delta alle 
fem dagene

● Dette er et enormt stort arrangement, alle 
små og store endringer blir et unødvendig 
stort og krevende puslespill

● Vi trenger deg som voksen – ALLE dagene!
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Må jeg være med?

• Det er aldri noe problem å få med nok voksne 
på 2. og 3. trinn.
– De ungene som reiser uten foreldre klarer seg fint

– Hver voksen har ansvar for 1-3 barn

• Vi oppfordrer voksne til å delta på 4.-7. trinn
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Påmelding

• Åpen nå på:

Deltager.no

https://www.deltager.no/arrangement/eventsetup.aspx?id=190534

• Priser: Barn 1450,- Voksne 850,-

• Påmeldingsfrist tirsdag 18. april

www.aldrietaruten.org/pamelding
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Påmelding
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Informasjonsmøte 15. mai kl. 19

Og så sees vi på Hudøy! Vi gleder oss!
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